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   Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за І півріччя 2020 року 

Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 

Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури 

Оперативна ціль А.1.1. Розширення 

мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-

акселераторів 

       

1.1.Проведення конкурсу стартапів 

при науковому парку "Прикарпатсь-

кий університет" 

925,0 
(уточ-

нено) 
350,0  0,0 350,0 0% 

У вересні 2020 року заплановано проведення  

презентацій реалізованих стартапів, які було об-

рано для фінансування в конкурсному від-борі 

стартапів відповідно до "Положення про конкур-

сний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-

Франківську" у 2019 році. 

У 2020 році не пла-

нується проведення 

конкурсу стартапів 

у зв’язку з відсутні-

стю фінансування 

та введенням проти-

епідеміологічних 

заходів щодо подо-

лання розповсю-

дження коронаві-

русу. 

1.2. Створення інкубатору для ста-

ртапів 
750,0 300,0 0,0 300,0 0% 

Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано на 

70%. Заходи повинні були розпочатися у 2020 

році 

У зв’язку з введен-

ням протиепідеміо-

логічних заходів 

щодо подолання 

розповсюдження 

коронавірусу. 

1.3. Комплексна підтримка малого та 

середнього підприємництва в Івано-
320,0 60,0 0,0 320,0 0%   

Відсутність співфі-

нансування з місь-

кого бюджету, три-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Франківську шляхом створення місь-

кого кластеру "Система консалтинго-

вих послуг" – "СКП" 

ває пошук можливо-

стей фінансування 

проекту 

Оперативна ціль А.1.2. Створення 

умов для роботи наукових технопа-

рків 

       

1.4. Створення науково-виробничого 

центру з мікроклонального розмно-

ження рослин наукового парку Прика-

рпатського національного універси-

тету  

900,0 300,0 0,0 100,0 0%  

Відсутність фінан-

сування для побу-

дови теплиці для 

акліматизації рос-

лин 

1.5. Створення відкритого студент-

ського коворкінг-простору 

"Paragraph" 

350,0 - - - 100% 

Презентація проєкту відбулася 14 листопада 

2018р. в Прикарпатському національному уніве-

рситеті ім.В.Стефаника 

 

Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва 

Оперативна ціль А.2.1. Впрова-

дження механізмів фінансової підт-

римки розвитку МСП 

       

1.6. Надання фінансово-кредитної під-

тримки суб’єктам господарювання в 

місті Івано-Франківську  

1500,0 0,0 0,0 0,0 1%  

У звʼязку із оптимі-

зацією видатків мі-

ського бюджету на-

дається консульта-

тивна допомога 

субʼєктам господа-

рювання, які бажа-

ють взяти участь у 

державній програмі 

кредитування 

5%,7%,9%. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль А.2.2. Розробка та 

підтримка діяльності інформаційно-

консультативної платформи для 

МСП 

       

1.7. Інформаційно-маркетингові пос-

луги (в тому числі проведення марке-

тингових досліджень) для суб’єктів 

МСП 

540,0 180,0 0,0 108,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

1.8. Ревіталізація промислової зони за-

воду "Промприлад" 
675 000,0 
(уточнений) 

32 400,0 
(уточнений) 

0,0 7 000,0 50% 

На початку 2020 року стартував наступний етап 

впровадження проєкту - будівництво нових кор-

пусів та подальша ревіталізація об’єкту. У І 

півріччі 2020 року кошти інвесторів не залуча-

лись 

У зв’язку з пан-

демією коро-

навірусу в березні 

2020р. роботи було 

призупинено. 

Оперативна ціль А.2.3. Розвиток ко-

рпоративної соціальної відповідаль-

ності бізнесу 

       

1.9. Центр корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу міста Івано-

Франківська  

210,0 95,0 0,0 95,0 0%  
Відсутнє достатнє 

фінансування 

Оперативна ціль А.2.4. Розвиток жі-

ночого підприємництва 
       

1.10. Івано-Франківськ – місто прогре-

сивних жінок-підприємців 
310,0 140,0 0,0 42,0 0%  

Відсутнє достатнє 

фінансування 

Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій 

Оперативна ціль А.3.1. Впрова-

дження комплексної програми залу-

чення та супроводу інвесторів 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

1.11. Розробка пілотного проекту "Ка-

рта інвестиційних майданчиків" 

м. Івано-Франківська 

490,0 280,0 0,0 100,0 0%   
Відсутнє достатнє 

фінансування 

Оперативна ціль А.3.2. Залучення ін-

вестицій у розвиток пріоритетних 

галузей економіки 

       

1.12. Залучення інвестицій у післяпри-

ватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний 

завод" 

4 468,0 

2 130,0  
(передбачено у 

міському бю-

джеті) 

0,0 2 130,0  30% 

У І півріччі 2020 року підприємством укладено 

договорів на загальну суму 16,3 млн грн.  Реалі-

зовано продукції і послуг на суму 23,3 млн грн. 

За звітний період було здійснено капітальний ре-

монт бандажного відділення колісного цеху, ре-

монт рубероїдної покрівлі інших виробничих 

приміщень,  облаштовано централізовану роздя-

галку для працівників виробничих підрозділів на 

280 осіб. За власні кошти проведено модерніза-

цію та ремонт основних засобів виробничих під-

розділів, ремонт під'їзної колії, модернізацію сте-

нду випробування насосів, стендів випробування 

колісних пар. З метою економії енергоносіїв про-

ведено модернізацію зовнішнього освітлення , 

освітлення у виробничих приміщеннях і повітря-

ної мережі. Для підвищення якості продукції ви-

готовлено агрегат для гомогенізації мастила, 

пристрій для шліфування кілець, багатофункціо-

нальний пристрій. 

За власні та інвестиційні кошти придбано нове 

обладнання: 2 компресорні установки, прилад 

для запису діаграм запресування , комп'ютерну 

техніку.  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Відповідно до інвестиційної програми для підви-

щення продуктивності праці за кошти міського 

бюджету завод придбав установку для плазмо-

вого різання металів товщиною до 110 мм. Для 

покращення умов праці в осінньо-зимовий опа-

лювальний період власними силами виготовлено 

4 твердопаливні котли для опалювання виробни-

чих приміщень. 

Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста 

Оперативна ціль А.4.1. Впрова-

дження екологічних стандартів дія-

льності бізнесу, підтримка "зеленого 

бізнесу" 

       

1.13. Розробка та впровадження про-

грами зменшення забруднення до-

вкілля міста підприємствами, що фун-

кціонують на його території 

1100,0 50,0 0,0 0,0 0%  
Робота не проводи-

лась 

1.14. "Енергетична Академія" 29 000,0 10 000,0 0,0 3 000,0 0 % 

Відбувається процедура узгодження передачі по 

лінії МОН України. Наступним етапом стане ро-

зроблення комплекту ПКД для створення по по-

будови проекту "Енергетична Академія" 

Триває пошук мож-

ливостей фінансу-

вання проекту із за-

лученням грантових 

коштів та коштів мі-

ського бюджету 

Оперативна ціль А.4.2. Підтримка 

розвитку бізнес-кластерів 
       

1.15. Створення кластерних об’єднань 

як основний елемент економічного ро-

звитку міста 

575,0 200,0 0,0  30,0 10% 

Продовжується проведення заходів "Бізнес-сні-

данки з міським головою", які мають на меті під-

тримку створення та функціонування кластерних 

об’єднань у різних суспільних та бізнес-сферах. 

У зв’язку з панде-

мією коронавірусу 

проведення бізнес-

сніданків, круглих 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

За результатами проведених бізнес-сніданків 

було створено в кожній галузі ініціативні групи, 

які працюють над реалізацією погоджених кроків 

для підвищення ефективності бізнес-процесів та 

створення нових кластерів в місті. 

За перше півріччя проведено один захід "Бізнес-

сніданок з міським головою". 

столів у І півріччі 

2020 року було при-

зупинено.   

 

1.16. Створення Центру розвитку клас-

терів (ЦРК) 
1000,0 0,0 0,0 1000,0 0%  

У зв’язку початком 

реалізації у 2018 

році проекту "Ство-

рення проектно-

освітнього центру 

розвитку інновацій 

та інвестицій в регі-

оні" (Агенти змін 

ПНУ), який став пе-

реможцем у рамках 

секторальної бю-

джетної підтримки 

Євросоюзу, проект 

щодо створення 

Центру розвитку 

кластерів пропону-

ється модифікувати 

під Платформу, 

оскільки є вже при-

міщення Центру 

Агенти змін ПНУ, 

де можливо поєд-

нати дану проектну 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

діяльність. За умови 

підтримки даного 

напряму, буде за-

пропоновано конце-

пцію оновленого 

проекту із перегля-

нутим бюджетом. 

1.17. Підтримка інформаційної діяль-

ності Прикарпатського еко-енергетич-

ного кластеру 

400,0 100,0 0,0 30,0 0%  
Відсутність фінан-

сування 

Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму 

Оперативна ціль А.5.1. Створення 

нових якісних туристичних продук-

тів 

       

1.18. Travel Around IF 3 860,0 2 260,0 0,0 678,0 0%   
Відсутність достат-

нього фінансування 

1.19. Розвиток ковальського мистецтва 

в Івано-Франківську 
3 000,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Проведення заходу 

відмінено у зв'язку з 

впровадженням ка-

рантину 

1.20. Створення Дому народних худо-

жніх промислів у м.Івано-Франківськ 
8000,0 8000,0 0,0 2400,0 0% 

Проекти "Створення Центру розвитку кластерів" 

і "Створення Дому народних художніх промислів 

у м.Івано-Франківську" є складовими консолідо-

ваної проектної пропозиції "Впровадження клас-

терної моделі розвитку народних художніх про-

мислів на Прикарпатті"  

Триває пошук мож-

ливостей фінансу-

вання проекту із за-

лученням грантових 

коштів та коштів мі-

ського бюджету 

1.21. Розумний туризм в Івано-Фран-

ківську (Smart Tourism) 
580,0 - - - 100% Реалізовано у 2018 році  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль А.5.3. Активна 

співпраця влади та туристичного 

альянсу 

       

1.22. Розробка маркетингової страте-

гії міста 
1000,0 - - - 100% 

Завершено у 2019 році. 

Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 

"Про затвердження бренду  міста Івано-Фран-

ківська". 

Рішення міської ради від 16.08.2019р.  №180-28 

"Про затвердження Маркетингової стратегії 

міста Івано-Франківська" 

 

Всього по Стратегічному напряму 

А:  
734 278 56 845,0  0,0 17 683,0    

Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури 

Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста 

Оперативна ціль В.1.1. Збереження 

та розвиток зелених, рекреаційних 

зон 

       

2.1. Озеленення територій, влашту-

вання клумб та ландшафтна реконстру-

кція 

950,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Обмежене фінансу-

вання у зв'язку з па-

ндемією COVID-19 

2.2. Поліпшення стану каскаду озер в 

міському парку культури та відпочи-

нку ім. Т. Г. Шевченка 

940,0 - - - 100% Завершено  

2.3. Створення рекреаційної зони на ос-

нові озера по вул. Дорошенка 
1 540,0 1 140,0 0,0 1 140,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду кошти на 

виконання робіт не 

виділялися 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.4. Збереження водойм (озер) на тери-

торії міста 
15 000,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Не передбачено фі-

нансування 

2.5. Зелений Івано-Франківськ 12 000,0 

  
  
  

  
7 465,5 (пе-

редбачено у 

міському 

бюджеті) 

4107,0 3358,0  55 % 

Протягом І-го півріччя 2020 року проведені ро-

боти з придбання зелених насаджень (в тому чи-

слі придбано саджанці дерев для реалізації проє-

кту "Озеленення України»). За кошти фонду 

ОНПС на загальну суму 77,8 тис. грн також при-

дбано посадковий матеріал. 

Крім того, оплачено послуги з садіння дерев та 

кущів, видалення дерев та корчування пнів, обрі-

зування дерев.  

 

2.6. Створення пляжних зон у місті 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Не передбачено фі-

нансування 

2.7. Створення привабливого пейзажу 

міста 
25 300,0 

4 979,7 
(передбачено в 

міському бю-

джеті) 

1 510,9 3 468,8  30,3 %  

Влаштовано та здійснено утримання клумб, газо-

нів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджан-

ців;   вирівнювання газонів в місті та інші. Зок-

рема, влаштовано газони на перехресті вулиць 

Василіянок-Грюнвальдська; здійснено озеле-

нення території біля будинків на вул. Національ-

ної Гвардій, 16, 18, 20, 22; біля ДНЗ № 12 «Стру-

мочок», на вул. Залізничній, 47, на вул. С.Бан-

дери, 10Б, 12 та вул. ак. Сахарова, 27А, біля бу-

динку №10-12 на бульварі Північному та інші. 

 

2.8. Рекреація – здоров’я нації 16 200,0 

  

  

15 564,5 

(передба-

чено в мі-

ському бю-

джеті) 

5 232,5   10 332,0  34% 

Здійснено утримання  скверів, міжбуд. проїздів, 

дит. та спорт. майд-в, дамб та відпочинкових зон, 

зокрема здійснено капітальний ремонт скверу на 

вул. Симоненка, 26, 30;   влаштовано мінісквер 

на перехресті вул. Петрушевича – Франка та інші. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль В.1.2. Прозоре ко-

ригування містобудівної документа-

ції та формування правил забудови 

центральної частини міста 

       

2.9. Внесення змін до генерального 

плану м. Івано-Франківськ 
1096,4 

(уточнений) 
- - - 100% 

Завершено у 2019 році.  

Затверджено рішенням міської ради від 

07.06.2019р.  №137-26 "Про затвердження змін 

до генерального плану м. Івано-Франківська сумі-

щеного з історико-архітектурним опорним пла-

ном міста" 

 

Оперативна ціль В.1.4. Реставрація 

та відновлення архітектурних 

памʼяток 

       

2.10. Збереження архітектурної спад-

щини: будівлі по вул. Шопена, 1 – 

пам’ятки архітектури місцевого зна-

чення 

750,0 750,0 0,0 750,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії 

Оперативна ціль В.2.2. Впрова-

дження комплексної програми з ви-

користання енергозберігаючих тех-

нологій та альтернативних джерел 

енергетики 

       

2.11. Впровадження електричного теп-

лоакумуляційного обігріву в будівлі 

ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчине-

цька, 210) 

2000,0 50,0 0,0 200,0 0%  

У 2020 році не пе-

редбачені кошти на 

виготовлення техні-

чної документації. 

2.12. Встановлення опалення електро-

теплоакумуляційного нагріву у ДНЗ 

№6 

999,9 

1 046,8 
(передбачено в 

міському бю-

джеті) 

0,0 1 046,8 0% 
Ведуться роботи з капітального ремонту системи 

опалення 

кошти в І півріччі не 

виділялись 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.13. Впровадження використання в те-

плоенергетиці альтернативних та від-

новлювальних (сонячна енергія) дже-

рел енергії, проведення капітального 

ремонту в системі теплозабезпечення 

басейну дитячо-юнацької спортивної 

школи №2. 

2 000,0 50,0 0,0 0,0 0%  

У 2020 році не пе-

редбачено коштів на 

виготовлення техні-

чної документації. 

2.14. Встановлення сонячних панелей у 

спортивних залах КП "Муніципальний 

фізкультурно-оздоровчий центр" 

490,0 200,0 0,0 200,0 0%  
У 2020 році не пе-

редбачено коштів 

2.15. Капітальний ремонт системи опа-

лення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 

24) 

2 004,7 0,0 0,0 500,00 0% На стадії завершення 

Впродовж звітного 

періоду кошти не 

виділялися 

2.16. Капітальний ремонт системи опа-

лення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а) 
1 500,0 1 200,0 0,0 0,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду кошти не 

виділялися 

2.17. Створення енергонезалежного та 

енергоефективного корпусу Прикар-

патського національного університету 

ім.В.Стефаника 

16722,0 16722,0 0,0 0,0 20% Утеплено 1 та 2 корпуси 
 

 

2.18. Капітальний ремонт навчально-

реабілітаційного центру по вул.Г.Хот-

кевича, 52А в м. Івано-Франківську 

5 450,61 - - - 100% 

У рамках реалізації проекту "Підвищення енерго-

ефективності об’єктів бюджетної сфери міста 

Івано-Франківська" роботи завершені у 2019 році 

 

2.19. Теплі кредити для ОСББ 3750,0 

500 
(передба-

чено в місь-

кому бюд-

жеті) 

0,0   500,0 0% 

Пропозицій про відшкодування відсотків за отри-

мані кредити на впровадження енергозберігаю-

чих заходів в житлових будинках ОСББ не над-

ходило. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.20. Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська. 

239 100,0 138 930,0 19 057,4 119 872,6 13,7% 

У рамках реалізації Проекту НЕФКО "Підви-

щення енергоефективності об’єктів бюджетної 

сфери м. Івано-Франківська"  по І етапу (додат-

кові роботи) та ІІ етапу проводяться роботи по 

капітальному ремонту ДНЗ №16, ДНЗ №18, ДНЗ 

№23, ДНЗ №36, ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ 

№9, ДНЗ №11, ДНЗ №15,  №20, ДНЗ №27, ДНЗ 

№29 ДНЗ №30, ДНЗ №34, Гімназії №3 та ЗОШ 

№8, 13, 22. 

Розроблено ПКД по  капітальному ремонту та на 

реконструкцію системи опалення  ДНЗ №19 та 

Ліцею ім..Шухевича (гімназія №2), ліцею №23 

ім. Р.Гурика, природо-математичного ліцею,  ди-

тячої музичної школи №2 (корпус  1),  ЗОШ № 4, 

9, 11, 12, 15, 17, 24, 26, ДНЗ №28 "Квітка Карпат",  

№10 "Катруся", муніципального центру дозвілля 

на вул. Набережній 42 

Проведено експертизу по об’єкту: "капітальний 

ремонт елементів фасаду ДНЗ №4 "Калинова со-

пілка". 

Крім того, по капітальному ремонту системи опа-

лення  та встановлення ІТП в НВК "Школа гімна-

зія №3, ЗОШ 8, 13, 22, 25 по контрактах №2-

1/2019, 20-2/2019,2-3/2019  (грантові кошти) ви-

конано роботи на загальну суму 482 180,42  євро-

центів,  які фінансуються Північною екологіч-

ною фінансовою корпорацією (Nordic 

Environment Finance Corporanion-NEFCO). 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль В.2.3. Збільшення 

парку громадського електроавтора-

нспорту 

       

2.21. Розвиток тролейбусного руху у 

місті Івано-Франківську 
550000,0 300 000,0 

     

2 793,5 

тис.євро 
(кредитні 

кошти 

ЄБРР) 

 100% 

Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту 

№UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий платіж 

20% за тролейбус пасажирської моделі 321 в кі-

лькості 22 одиниці, а також набір обладнання) 

 

   

Придбано по Пакету 2 Контракту №UPTF-IFT-1 

від 09.08.2018р. тролейбус пасажирський моделі 

321 в кількості 7 одиниць, а також набір облад-

нання. 

 

   

Відбулося присудження контракту за проєктом: 

«Будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) 

потужні-стю 2х1600 кВА та тролейбусної лінії 

«вул. Гетьмана Мазепи - Південний Бульвар - Пі-

внічний Бульвар». 

 

Оперативна ціль В.2.4. Розвиток ме-

режі безкоштовних заправок (заря-

док) для електромобілів 

       

2.22. Розвиток електричної транспорт-

ної мережі 
840,0 462,11 33,9 428,21 70% 

Продовжено роботи по реалізації проєкту 

"Транскордонна зелена транспортна мережа" в 

рамках Програми транскордонного співробіт-

ництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2014-2020. 

За звітний період проведено наступні заходи:   

- встановлено дві електрозаправки та про-

водяться роботи щодо встановлення третьої  за-

рядної станції; 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

- виготовлено повний пакет промопро-

дукції (ролапи, ручки, папки, блокноти, бро-

шури); 

- проведено скайп-конференції з партне-

рами проєкту. 

2.23. Створення громадської автостоя-

нки з станцією поповнення електромо-

білів у мікрорайоні Пасічна 

2 500,0 2 500,0 0,0 2 500,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася через від-

сутність фінансу-

вання.  

Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста 

Оперативна ціль В.3.1. Модернізація 

обʼєктів комунальної інфраструк-

тури міста, житлового фонду, прибу-

динкової території 

       

2.24. Капітальний ремонт доріг міста 66 000,0 

 

 

14 075,8 
(передбачено в 

міському бюд-
жеті) 

3 510,3 10 565,5 25% 

Здійснено капітальний ремонт вулиць Карди-

нала Любачівського, Петрушевича, реконст-

рукцію вулиці Автоливмашівської. Проведено 

коригування робочого проєкту №2 на капіта-

льний ремонт вулиці Гетьмана Мазепи. 

 

2.24.1. Капітальний ремонт доріг села 

Черніїв 
8 000,0 

3 728,8 (пе-

редбачено в 

міському 

бюджеті) 

2 488,8 1 240,0 67%  

Здійснено капітальний ремонт вулиць Богдана 

Хмельницького, Кіндрата, Степана Бандери. 

Очікується капітальний ремонт вул. Івана 

Франка. 

Очікується фінансу-

вання в 2 півріччі 

2020р. 

2.25. Капітальний ремонт житлового 

фонду міста 
70600,0 11 389,5 1 262,7 10 126,8 11% 

Впроваджені заходи у секторі житлових будівель 

спрямовувались в першу чергу на підвищення 

енергоефективності будівель та скорочення спо-

живання енергетичних ресурсів житловими бу-

динками. Зокрема, проведені роботи переможців 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства 

на суму 70,0 тис.грн  у житловому кооперативі № 

22А "Частковий ремонт та заміна вікон на схо-

довій клітці в будинку № 30 по вул. Симоненка". 

За програмою «Парципаторне бюджетування» 

виконано робіт на суму 74,8 тис.грн  на ремонт 

внутрішньобудинкових систем електропоста-

чання житлового будинку. 

Також, виконані капітальні ремонти ДЖКПБ на 

суму  651,6 тис.грн: 

- капітальний ремонт мереж централізованого 

опалення на Набережній ім. В. Стефаника, 16 

(ОСББ "Бистриця 2007"); 

-  капітальний ремонт ліфта на вул. Молодіжна, 

45 (ОСББ "Молодіжне-45"); 

- заміна підвального розгалуження холодного во-

допостачання в житловому будинку №19а на вул. 

Нова; 

- капітальний ремонт даху на вул. Горбачевсь-

кого, 40, на вул. Витвицького, 28, на вул. Га-

лицька, 145; 

- заміна вікон на сходових маршах у буд. №19 на 

вул. Петлюри. 

 

КП «Теплий дім» - 216,0 тис. грн: 

- підвального розгалуження  холодного  водопо-

стачання, зовнішнього та внутрішнього во-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

довідведення -  вул. В.Стуса, 45вул. Надвірнян-

ська, 32вул. Г.Хоткевича, 69вул Вовчинецька, 

194вул. В.Івасюка, 54;– на суму 15,163грн. 

- ремонт ліфтів - вул. В.Симоненка, 34вул. 

І.Павла ІІ, 16, вул. В.Івасюка, 42 , вул. Паркова, 

18а вул. В.Симоненка, 9 вул., І.Павла ІІ, 10 вул. 

Вовчинецька, 208а  на суму 48,411грн. 

-реконструкція ВРП 0,4 кВ та внутрішніх елек-

тричних мереж житлового будинку - вул. Буко-

винська 18 – на суму 8,43 грн; 

- ремонт підвального розгалуження електричних 

мереж після пожежі Симоненка 24 – на суму 44,0 

грн; 

- ремонт сходової клітки після пожежі Довга 40 

ІІп – на суму 100,00 грн 

 

КП «Дирекція замовника» - 250,3 тис. грн: 

- капітальний ремонт центрального опа-

лення – 47,0 тис. грн  (Є.Коновальця, 101 

- Гетьмана Мазепи, 162б);  

- капітальний ремонт мереж водопоста-

чання та водовідведення – 77,0 тис. грн. (вул. 

Національної гвардії, 20, О.Довженка, 10, Є.Ко-

новальця, 136Д, Національної гвардії, 18, Є.Ко-

новальця, 136Б); 

- капітальний ремонт покрівель – 43,3 тис. 

грн (Національної гвардії, 16; Є.Коновальця, 

136Б, О.Довженка, 10, Софрона Мудрого, 39); 

- ремонт електромереж -   3,0  тис. грн (До-

вженка, 10); 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

- заміна вікон на сходових клітках на металопла-

стикові – 4,3 тис. грн (О.Довженка, 10, 14; Є.Ко-

новальця, 124, О.Довженка,11); 

- ремонт внутрішніх приміщень – 52,3 тис. 

грн (Галицька, 134);  

- ремонт ліфта – 23,4 тис.грн (О.Довженка, 10 

Пасічна, 14, Гетьмана Мазепи, 175Д). 

2.26. Капітальний ремонт прибудинко-

вих територій 
30 500,0 

36 540,4 
(передбачено в 

міському бю-
джеті) 

 

 

 

8 920,1 27 620,3 24,4% 

Виконано капітальний ремонт міжбудинкових 

проїздів та прибудинкових територій, зокрема: 

капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та 

прибудинкових територій буд. на вул. Петлюри, 

19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. Ко-

новальця, 144а; на вул. Коновальця, 130А; біля 

буд. №5 на вул. Новій; на вул. Тролейбусній, 2, 4, 

6 та вул. Галицькій, 100; на вул. Симоненка, 9-11-

13; від магазину "Стара Пасічна" на вул. Федько-

вича до буд. №47 на вул. Горбачевського; на-

проти буд.№28 на вул.Івана-Павла ІІ;  

біля будинків 114 - 124А на вул. Галицькій та 

буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній. 

 

КП "Дирекція замовника" - 50,0 тис. грн. на про-

ведення капітального ремонту тротуару на вул. 

Є.Коновальця, 136Д. 

Проведено експертизу на капітальний ремонт мі-

жбудинкових проїздів   та прибудинкових тери-

торій  біля  будинків №2 на вул. Набереженій , 

№111 на вул. Галицькій  та проїзду до будинку 

№101 на вул. Галицькій (ясла-садок «19 «Троя-

нда), а також біля будинків №42, 44, 46 на вул. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Коновальця; на вул. Сухомлинського, 4/7, 6/2; 

біля житлових будинків №44-46 на вул. І.Франка; 

на вул. Вовчинецькій 189,191; на вул. Довжен-

ка,20,22,22А, на вул. Г.Мазепи 183; на вул. Зв’яз-

кова 25-34, вул. Українська, 22;  на вул. Федько-

вича, 88,89; на Хіміків,4,6; на вул. Північному бу-

льварі 5, 7; вул. Витвицького, 9; вул. Вовчине-

цька,185-187 та виїзду на вул. Вовчинецька;  ав-

томобільних стоянок на вул.Молодіжна,44-48.  

Виконуються роботи по міжбудинкових проїздах 

та прибудинкових територій  біля будинків №42, 

44, 46 на вул. Коновальця; на вул. Зв’язкова 25-

34, вул. Українська, 22; на вул. Довже-

нка,20,22,22А, на вул. Г.Мазепи 183; на вул. Пів-

нічному бульварі 5, 7. 

2.27. Реконструкція електричних ме-

реж 
12 000,0 

 

 

3 504,9 
(передбачено в 
міському бюд-

жеті) 

1 792,5  1 712,4 51,1% 

 Здійснено:  

Влаштування мереж зовнішнього освітлення на 

вул. Горохолинській. 

Тривають роботи з влаштування реконструк-ції 

зовнішнього освітлення міського озера на вул. 

Гетьмана Мазепи (в т.ч. влаштування  освітлення 

пірсів озера). 

 

2.28. Влаштування системи управління 

міським освітленням 
2200,0 - - - - Виконано  у 2018р.  

Оперативна ціль В.3.2. Реконструк-

ція мереж водопостачання та водо-

відведення, міських очисних споруд 

       

2.29. Будівництво лінії обробки мулу 

для м. Івано-Франківська 
327 000,0 180 500,0 0 180 500,0 0%  

Роботи не викону-

ються через відсут-

ність фінансування 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.30. Будівництво каналізаційної ме-

режі в с. Хриплин Івано-Франківської 

міської ради 

29997,2 
(уточнено - 

кошторисна 
вартість) 

2 951,4 
(передбачено в 

міському та 

сільському бю-

джеті) 

1 495,2 1 456,2 37,7% 

Завершуються роботи з влаштування каналіза-

ційного колектора діаметром 800мм та 600мм по 

вул. Автоливмашівській 

 

Оперативна ціль В.3.3. Реконструк-

ція котелень міста 
       

2.31. Реконструкція та модернізація си-

стеми централізованого теплопоста-

чання м. Івано-Франківська 

251 280,0 0,0 0,0 0,0 0%  
Відсутність фінан-

сування 

Оперативна ціль В.3.4. Модернізація 

системи поводження з твердими по-

бутовими відходами на території мі-

ста 

       

2.32. Встановлення сміттєсортуваль-

ного комплексу на полігоні ТПВ 
13200,0 - - - 100% Виконано у 2018 році  

2.33. Мистецький проект "Ідейні. Тво-

рчі. Ініціативні". 
50,0 30,0 0 10 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.34. Встановлення екоконтейнерів у 

місті Івано-Франківську 
11 100,0 0,0 0,0  0,0 0%  

Не передбачено фі-

нансування 

2.35. Влаштування підземних кон-тей-

нерних майданчиків на території міста 
11000,0 

3 333,0 (пе-

редбачено в 

міському бюд-
жеті) 

0,0 0,0 0%  
У зв'язку з обмеже-

ним фінансуванням 

2.36. Влаштування та ремонт під’їзних 

шляхів до контейнерних майданчиків 
7600,0 

 

 

1 645,7 
(передбачено в 

міському бюд-

жеті) 

1 185,6 460,1 72% 

Проведено роботи з влаштування під'їзних 

шляхів до контейнерного майданчика біля МП 

№1 на вул. Чорновола та до внутрішньо-дворо-

вого контейнерного майданчика по вул. Забо-

лотівській. Проведено кап. ремонт кон-тейнер-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

них майданчиків та встановлено кон-тейнери за-

критого типу на вул. Довженка, 9а, 9б, на вул. Є 

Коновальця, 124 А, біля буд. 4/1 на вул. Сухом-

линського. 

2.37. Розробка екологічно чистої тех-

нології та пристроїв для сепарації та 

рециклінгу відходів паперу-маку-

латури, що містить в своєму складі по-

лімери 

800,0 300,0 0,0 300,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

Оперативна ціль В.3.5. Забезпечення 

доступності міста для маломобіль-

них груп населення 

       

2.38. Громадська вбиральня 4 200,0 

 

 

1 000,0 
(передбачено в 

міському бюд-
жеті)  

0,0 0,0  0%  
У зв'язку з обмеже-

ним фінансуванням 

2.39. Капітальний ремонт пішохідних 

зон з влаштуванням пандусів, а також 

влаштування пандусів в житлових бу-

динках та об’єктах соціальної сфери 

13 000,0 

 

 

206,1 
  (передбачено 

в міському 

бюджеті) 

206,1 - 100% 

Влаштовано капітальний ремонт сходів з встано-

вленням пандусу на Валах (зі сторони вул. Шпи-

тальної), пандусу  біля буд. 183 к. 1 на вул. Г. Ма-

зепи, сходи на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185). 

 

2.40. Озвучення світлофорних об’єктів 320,0 - - - 100% Виконано у 2018 році  

Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку 

Оперативна ціль В.4.1. Розвиток ди-

тячих клубів за інтересами (з враху-

ванням потреб та інтересів як хло-

пці, та і дівчат) 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.41. Школа всебічного розвитку обда-

рованої дитини 
350,0 350,0 0 105,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль В.4.2. Будівництво 

сучасних спортивних споруд на те-

риторії міської ради 

       

2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. 

Івано-Франківську 
93 796,4 

9 500,0 
(передбачено у 

міському бю-

джеті) 

0,0 9 500,0 0% Розпочато роботи  

2.43. Будівництво Палацу спорту в м. 

Івано-Франківську   
250 000,0 90 000,0 0,0 115 000,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та 

прилеглої території 
40150,0 - - - 100% Роботи завершені у 2018 році  

 2.45. Будівництво комплексного спор-

тивного майданчика для ігрових видів 

спорту в районі вул. Симоненка, 3в – 

Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франків-

ську 

3788,1 
(уточненоко-

шторисна 

вартість) 

2 998,0 (пе-

редбачено в мі-
ському бю-

джеті) 

0,0 2 998,0 0%  
Недостатнє фінан-

сування 

2.45.1. Реконструкція футбольного 

поля в с.Черніїв 
5948,0 5948,0 

329,1 

(кошти місь-

кого бюджету) 

2 273,0 

(кошти держ-

бюджету) 

 

267,9 77% 

Роботи активно виконуються та йдуть до завер-

шення. У 2019 році освоєно 1 930,1 тис.грн. 

У 2020 році з  міського бюджету передбачено 

596,9 тис.грн., освоєно 329,1 тис.грн. З держав-

ного бюджету у 2020 році  освоєно 2273 тис.грн.  

Здача в експлуатацію планується 01.10.2020 р. 

 

2.45.2. Реконструкція існуючого ком-

плексного спортивного майданчика 

для активного відпочинку учнів школи 

І-ІІІ ступенів в с.Черніїв 

485,3 
485,3 (дер-

жавний бю-

джет) 
0,0 0,0 0% 

Планується завершити роботи до здачі в експлу-

атацію футбольного поля за кошти державного 

бюджету (орієнтовно 01.10.2020 р.) 

Очікується надхо-

дження  

фінансування з дер-

жавного бюджету 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.46. Облаштування доріжок здоров’я 

на набережних річок Бистриця Солот-

винська та Бистриця Надвірнянська 

400,0 100,0 0,0 200,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася. 

Оперативна ціль В.4.3. Створення в 

місті сучасних громадських просто-

рів 

       

2.47. Облаштування зон для прове-

дення дозвілля людей різних категорій 

в парку на вул. Молодіжна 

3 000,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

2.48. Території для відпочинку в мікро-

районах міста 
10 500,0 

 

15 564,5 
  (передбачено 

в міському бю-
джеті) 

5 232,5   10 332,0   

Здійснено утримання  скверів, дит. та спорт. май-

данчиків в та відпочинкових зон. Виконано капі-

тальний ремонт скверу на вул. Симоненка, 26, 30;   

влаштовано мінісквер на перехресті вул. Петру-

шевича – Франка та інші. 

 

2.49. Капітальний ремонт пішохідних 

зон міста з влаштуванням елементів 

благоустрою 

31 800,0 

 

 

2 247,9 (пе-

редбачено в мі-

ському бю-

джеті) 

 973,1   1 274,8 34% 

Проведено влаштування тротуару в урочищі "Ві-

льшина" в с. Черніїв Івано-Франківської ОТГ, 

здійснено Капремонт території в районі буд. № 3, 

5 на вул. Пулюя, влаштовано тротуарну доріжки 

біля буд. №111/1 та №111/2 на вул. Сєченова, ви-

конано капітальний ремонт тротуару біля буд. 

№136д на вул. Коновальця, капітальний ремонт 

сходів з влаштуванням пандусу на Валах (зі сто-

рони вул. Шпитальної), проведеновлаштування 

сходів на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185) та 

інші. 

 

2.50. Капітальний ремонт пішохідної 

зони навколо міського озера з влашту-

ванням велодоріжки та елементів бла-

гоустрою 

16 700,0 

 

 

3 824,8 

1 665,2 2 159,6 43,5% 
Проведено виконання робіт з влаштування:  ве-

лодоріжки з асфальтним покриттям, бігової дорі-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

(передбачено в 

міському бю-

джеті) 

жки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимо-

щеної тротуарною плиткою навколо міського 

озера на вул. Г. Мазепи. 

2.51. Облаштування громадського про-

стору довкола Німецького озера 
3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0%  

Кошти на виготов-

лення проектної до-

кументації та на ре-

алізацію проєкту не 

передбачені. 

2.52. Створення нового міського прос-

тору відпочинку, дозвілля та спорту на 

території озера та прилеглих територій 

у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Фран-

ківськ та платформи формування підп-

риємницьких навиків у молоді (14-35 

років) 

28000,0 8000,0 0,0 2400,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здій-

снювалася. 

2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – ре-

конструкція пішохідної алеї в мікрора-

йоні Пасічна 

9 511,9 

(згідно з 

ПКД) 

5 000,0 0,0 5 000,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

2.54. Створення публічного простору 

як ключовий елемент модернізації біб-

ліотек 

580,0 0,0 0,0 580,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста 

Оперативна ціль В.5.1. Впрова-

дження сучасної комплексної транс-

портної системи міста 

       

2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. 

Івано-Франківську 

16736,9 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

0,0 
(передбачено в 
міському бю-

джеті 

0,0 1 268,0 0% 

Будівельно-монтажні роботи завершено, вирішу-

ється питання з  влаштування зовнішнього освіт-

лення 

Відсутнє фінансу-

вання 

2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 

(Р.Гурика)  
21 600,0 0,0 0,0 21 600 0%  

У 2020 році не пе-

редбачено коштів 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

(передбачено в 

міському бю-

джеті 

2.57. Будівництво вулиці Стуса на діля-

нці від вул. Миколайчука до вул. 24 

Серпня в м. Івано-Франківську 

10 427,2 
(уточнено -  

кошторисна 
вартість) 

0,0 
(передбачено в 

міському бю-
джеті 

0,0 503,77 0% 

Будівельно-монтажні роботи завершено, вирішу-

ється питання  по влаштування зовнішнього осві-

тлення 

Відсутнє фінансу-

вання 

2.58. Будівництво вулиці Північний бу-

львар на ділянці від вул. Бельведерсь-

кої до вул. Панаса Мирного в м. Івано-

Франківську 

44 454,2 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

10 014,5 
(передбачено в 
міському бю-

джеті) 

6 560,1 3 454,4 65,5% 
Ведуться роботи з влаштування земляного ко-

рита в районі  буднику на вул.Сонячна,54. 
 

Оперативна ціль В.5.2. Розвиток ве-

лоінфраструктури 
       

2.59. Будівництво веломережі з облаш-

туванням велосипедної інфраструк-

тури 

12 500,0 5 000,0) 0,0  0,0 0%  
Не передбачено фі-

нансування 

2.60. Мережа велосипедних парковок 

із відеоспостереженням 
739,0 

739,0 

(передбачено у 

міському бю-

джеті) 

0 739,0 0% 

Розпочаті роботи з влаштування парковки поруч 

обласної клінічної інфекційної лікарні по вул. Ге-

тьмана Сагайдачного, 66 в м. Івано-Франківську 

 

Оперативна ціль В.5.3. Будівництво 

моста через річку Бистриця Солот-

винська та транспортної розв’язки в 

районі вул. Хіміків-Надрічна в м. 

Івано-Франківську. 

       

2.61. Будівництво моста через річку 

Бистриця Солотвинська та транспорт-

ної розв’язки в районі вул. Хіміків-

Надрічна в м. Івано-Франківську 

265 271,9 

7 000,0 (пе-

редбачено в мі-
ському бю-

джеті) 

0,0 7 000,0 0% Продовжуються будівельно-монтажні роботи  



25 
 

Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль В.5.4. Забезпечення  

нульової смертності на вулицях мі-

ста шляхом створення сучасної доро-

жньої інфраструктури 

        

2.62. Будівництво антикишень 1 500,0 500,0 0 500,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.63. Кругові перехрестя 4 500,0 

 

2000,0 

  

0  2000,0  0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійс-

нювалася 

2.64. Оновлення світлофорних об’єктів 9 500,0 4 000,0 0 4 000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.65. Острівці безпеки на переходах 850,0 350,0 0 350,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.66. Підняті пішохідні переходи ("ле-

жачі зебри") 
6 500,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійс-

нювалася 

2.67. "Розумна" розмітка на міських до-

рогах 
3 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.68. Встановлення вказівників вулиць, 

місць відпочинку, паркувальних май-

данчиків,дорожніх знаків в с.Черніїв 

500,0 88,9 88,9 411,1 18% 

Встановлено дорожні знаки та освітлення двох 

пішохідних переходів.  

Замовлено частину дорожніх знаків по обме-

женню в’їзду вантажного транспорту в центра-

льну частину села. 

Недостатнє фінан-

сування 

Всього по Стратегічному напряму 
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Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління 

Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування 

Оперативна ціль С.1.4. Запрова-

дження "Картки іванофранківця" 
       

3.1 Впровадження картки івано-фран-

ківця  
300,0 - - - 100% Завершено у 2018 році  

Оперативна ціль С.1.5. Підвищення 

результативності та ефективності 

функціонування виконавчих орга-

нів міської ради щодо надання муні-

ципальних послуг 

       

3.2 Впровадження вимог нової версії 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015) 

90,0 - - - 100% Завершено у серпні  у 2018 року  

Оперативна ціль С.1.2. Розширення 

інформаціно-технологічних сервісів 

в роботі  Центру надання адміністра-

тивних послуг та його територіаль-

них підрозділів 

       



27 
 

Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

3.3. Створення універсального Кол-

центру в Центрі надання адміністрати-

вних послуг м.Івано-Франківська 

300,0 50,0 0,0 50,0 0%  

У 2020 році в місь-

кому бюджеті не пе-

редбачено кошти на 

реалізацію даного 

проекту 

Оперативна ціль С.1.3. Організація 

навчання посадових осіб і керівни-

ків підприємств з питань сталого ро-

звитку та охорони довкілля, гендер-

ної рівності. 

       

3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Фран-

ківську 
116,5 - - - 100% Завершено в лютому 2018р.   

Стратегічна ціль С.2. Активна громада 

Оперативна ціль С.2.1.  Впрова-

дження системи залучення мешкан-

ців та мешканок до процесу плану-

вання та прийняття рішення. 

       

3.5. Застосування інноваційних підхо-

дів у залученні громади до процесів 

планування місцевого розвитку 

500,0 300,0 0,0 90,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок 

Оперативна ціль С.3.1.  Створення в 

місті Центру безпеки (одна з функцій 

– забезпечення безпеки міського про-

стору для дівчат та жінок) 

       

3.6. Безпечний Івано-Франківськ 1500,0 500,0 0,0 0 80% Виконується  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

   26000,0 26000,0 0,0 0 0% 

Проєкт "Безпечне майбутнє" в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Румунія-Укра-

їна 2014-2020 пройшов відбір на фінансування в  

перших двох етапах конкурсу.  

Підготовлено та подано додаткові документи 

щодо вищезазначеного проєкту для третього кон-

курсного відбору (проведено ряд консультатив-

них зустрічей з профільною робочою групою та  

складено техніко-економічне обґрунтування, те-

хнічний проєкт, оцінку впливу на навколишнє се-

редовище та інші додаткові документи проєктної 

заявки). 

Очікується оголошення результатів конкурсу. 

 

Оперативна ціль С.3.2.  Реалізація 

проекту "Доступний Івано-Фран-

ківськ" 

       

3.8. Надання автотранспортних послуг 

"Соціальне таксі" 
1260,0 100,0 17,3 82,7 17,3% 

За наданням послуги "Соціальне таксі" зверну-

лося 54 осіб, яким надано 541 послугу 
 

Всього по Стратегічному напряму 

С:  
 30 066,5 26 950,0 17,3 200,7    

Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища 

Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта 

Оперативна ціль D.1.1.  Надання со-

ціальних послуг геронтоосвіти через 

відкриття університетів третього 

віку 

       

4.1. Підвищення медіа грамотності на-

селення м.Івано-Франківська 
686,0 564,0 0,0 170,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.2. Комп'ютерна грамотність людей 

старшого віку 
128,0 128,0 0,0 128,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.3 Університет третього віку 350,0 230,0 0,0 69,0 0%   Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.1.2.  Запрова-

дження концепції освітнього коучи-

нгу 

       

4.4. Створення в Івано-Франківську бі-

ологічного кластеру сучасної освіти, 

просвітництва, науково-технічної підт-

римки виробництв і профорієнтації для 

покращення якості життя людей та 

інноваційного розвитку 

950,0 650,0 0,0 195,0 0% 
  

 

Відсутність примі-

щення під потреби 

популяризації науки 

та профорієнтацій-

ної роботи зі школя-

рами з подальшим 

забезпеченням його 

роботи на постійній 

основі; 

Відсутність фінан-

сування з міського 

бюджету для обла-

штування електрон-

ної платформи ро-

боти кластеру  
4.5. Платформа для розвитку іннова-

ційних технологій навчання природни-

чим дисциплінам у середній і вищій 

школі 

300,0 170,0 0,0 51,0 0%     
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.6. Рівний доступ до якісної різнорів-

невої освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій 

600,0 0 0,0 600,0 0%  

Через відсутність 

достатнього фінан-

сування договір на 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

розробку платфо-

рми дистанційного 

навчання не укладе-

ний, що унеможлив-

лює вчасне вико-

нання плану реалі-

зації проекту. 

4.7. Школа волонтерів-інструкторів 350,0 350,0 0,0 105,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.8. Створення освітнього фінансового 

коучингу для школярів при центрі роз-

витку підприємництва "Бізнес-інкуба-

тор" ІФНТУНГ 

170,0 0,0 0,0 51,0 0%  

Проект у звітному 

періоді не реалізо-

вувався 

Оперативна ціль D.1.4.  Розширення 

мережі дошкільних навчальних за-

кладів у мікрорайонах міста 

       

4.9. Розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів шляхом будівниц-

тва за новими проектами "розумний 

будинок" (вул.С.Бандери, 10Г) 

105,0 105,0 0,0 0,0 0% Розроблено ПКД та передано на експертизу 
Відсутність фінан-

сування 

4.10. Будівництво дитячого садка в мі-

крорайоні "Каскад" в м.Івано-Франків-

ську 

70597,0 
(уточнено -  

кошторисна 
вартість) 

1 150,0 999,99 150,0 66,7% Продовжуються будівельно-монтажні роботи  

Оперативна ціль D.1.5.  Співпраця 

між професійно-технічними навча-

льним закладами та промисловими 

підприємствами і МСП міста 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.11. Співпраця між професійно-техні-

чними навчальними закладами та про-

мисловими підприємствами і МСП мі-

ста 

180,0 100,0 0,0 100,0 2% 

На офіційному сайті міста Івано-Франківська та 

на сторінці управління праці у фейсбуці розмі-

щені  три тематичні інформаційні фільми за на-

прямками підготовки спеціалістів робітничих 

спеціальностей професійно-технічними навчаль-

ними закладами "Обирай професію, яка затребу-

вана на ринку праці". Зазначені фільми передані 

в загальноосвітні заклади нашого міста для озна-

йомлення учнів 9-11 класів.  

Проведення інших заходів буде проводитись пі-

сля закінчення карантину 

 

4.11.1. STEM освіта у професійних 

училищах та спеціалізованих школах 

2 443,9 

(380,7 -

кошти мі-

ського 

бюджету, 

2 063,2 -

грант) 

2 443,9 

(380,7 - ко-

шти місь-

кого бю-

джету, 

2 063,2 -

грант) 

0,0 
(134,6 гран-

тові кошти) 

 

380,7 5% 

Проведено ряд зустрічей з керівниками ПТУ за 

участі відповідних технічних спеціалістів з пи-

тань підготовки технічних завдань та вимог до 

обладнання, яке планується придбати для ПТУ за 

кошти проекту та у відповідності до бюджету 

проєкту. Відбулись зустрічі з представниками бі-

знесу щодо співпраці з ПТУ 

 

Оперативна ціль D.1.6.  Вдоскона-

лення системи підвищення кваліфі-

кації та перекваліфікації працівни-

ків у відповідності до потреб робото-

давців 

       

4.12. Сприяння працевлаштуванню ве-

теранів АТО та членів їх сімей шляхом 

їх професійної підготовки та адаптації 

до ринку праці 

200,0 20,0 0,0 20,0 0%  

У зв’язку з каран-

тинними обмежен-

нями курси не про-

водились 

4.13. Бізнес школа для розвитку підп-

риємництва 
750,0 300,0 0,0 90,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль D.1.7.  Проведення 

профорієнтаційної роботи серед мо-

лоді міста  

       

4.14. Івано-Франківський центр проф-

орієнтації учнівської молоді міста 
120,0 90,0 0,0 27,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина 

Оперативна ціль D.2.1.  Розробка 

електронної картки пацієнта 
       

4.15. Розробка системи електронної 

реєстратури та електронної картки 

пацієнта в медичних закладах міста 

700,0 - - - 100% 

Виконано. 

Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франків-

ської міської ради  від ІТ-компанії  "Medics" 

 

Оперативна ціль D.2.2.  Оснащення 

медичних закладів сучасним облад-

нанням і застосування нових техно-

логій діагностики й лікування 

       

4.16. Забезпечення медичної амбулато-

рії сімейної медицини села Микитинці 

необхідним обладнанням для прове-

дення ефективної та ранньої діагнос-

тики 

380,0 0,0 2,9 0,0 20% 
Закуплено електронні інфрачервоні безконтактні 

термометри (2 шт) 
 

4.17.Створення "Центру здоровʼя ди-

тини". Оснащення сучасним діагности-

чним обладнанням дитячих медичних 

закладів  

4 937,5 3 017,5 
126,6  

(благодійні 

кошти)  

3 017,5 1% 

На базі КНП "МДКЛ ІФМР" функціонує катам-

нестичний кабінет. 

Планується оснащення катамнестичного кабі-

нету сучасним обладнанням для діагностики вад 

слуху і зору у немовлят. 

Для покращення роботи лікувально-діагностич-

ного відділення закладу було закуплено та вста-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

новлено опромінювач ОБП, щиток захисний, до-

затори ліктьові та підставки, диспансери, ванно-

чки та інше. 

Для покращення роботи відділення реабілітації 

та відновного лікування, катамнестичного кабі-

нету закуплено та встановлено  парафінонагрі-

вач, вертикалі затор та інше. 

4.18. Покращення якості медичного об-

слуговування населення в первинній 

медичній допомозі Івано-Франківської 

ОТГ 

4 300,0 3 000,0 

1 206, 9 

 
3500,0 

(субвенції з 

державного 

бюджету) 

 1 793,1 40% 

Закуплено: 

- тести на грип, на COVID-19, тест-смужки Акку-

ЧЕК, електронні інфрачервоні безконтактні тер-

мометри (10 шт), засоби індивідуального захи-

сту, деззасоби, розхідні матеріали. 

Підключено систему ПЛР у реальному часі Gene-

Xpert для діагностики туберкульозу (МП №1) 

(державний бюджет). 

За рахунок субвенції з державного бюджету заку-

плено 7 машин для закладів охорони здоров'я (5 

шт – для КНП "ЦПМКДД", 2 шт. – для КНП 

"ЦПМД") 

 

 

4.19. Покращення якості медичного об-

слуговування населення в Івано-Фран-

ківській області шляхом використання 

інтервенційних методів лікування 

137 280,0 

750,0 
 (передбачено 

в міському бю-
джеті) 

699,5  
(державний 

бюджет) 

750,0 20% 

На базі КНП "Центральна міська клінічна лікарня 

Івано-Франківської міської ради" проведено ур-

гентно 213 коронарографій, поставлено –  145 

стентів.  

 

 

Оперативна ціль D.2.3. Створення 

нових сучасних підрозділів у медич-

них закладах, які відповідають пот-

ребам пацієнтів  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.20. Організація та планування медич-

ної допомоги населенню міста, регі-

ону, яка має бути спрямована на на-

дання високоспеціалізованої стаціона-

рної та амбулаторної допомоги шля-

хом використання інтервенційних ме-

тодів лікування 

117 000,0 

кошти бю-

джету роз-

витку 

0,0 0,0 100% 

На базі КНП "ЦМКЛ ІФМР" в ІІ кварталі 2020р. 

встановлений комп'ютерний томограф, виготов-

лений в Японії. Отримано в рамках участь у не-

проектному гранті уряду Японії. Також отримано 

інше діагностичне ендоскопічне обладнання – 

бронхоскоп, монітор пацієнта та гастроскоп. 

 

Оперативна ціль D.2.4. Розробка та 

застосування енергоефективних за-

ходів у роботі медичних закладів  

       

4.21. Покращення доступності та яко-

сті медичного обслуговування насе-

лення, покращення якості перебування 

відвідувачів і працівників в закладі, по-

кращення енергоефективності та енер-

гозбереження  

1 027,4 151,4 0,0 151,4 0% 

У КНП "ЦМКЛ ІФМР" проведено капітальний 

ремонт ревматологічного відділення (корпус №3 

ІІ поверх) 

Фінансування за-

плановано на ІІ пів-

річчя 2020 року 

 80,2 80,2 80,2 0,0 100% 

У І півріччі в КНП "МКЛ 31 ІФМР" проведено 

енергетичний аудит по грантовому проекту. Ви-

готовлено проектно-кошторисну документацію 

та проведено будівельну експертизу на прове-

дення робіт з метою усунення недоліків виявле-

них при проведенні енергетичного  аудиту. Про-

ведено заміну вікон та дверей на енергоощадні.  

 

 177,1 177,1 177,1 0,0 100% 

В КНП "ЦПМКДД" здійснено поточний ремонт 

каналізаційних мереж у СП "МДП". Проведено 

ремонтні роботи вентиляційної системи СП "МП 

№1", поточні ремонти кабінетів СП "МП №1", 

СП "МП №2". У травні ц.р. в СП "МП №1" відк-

рито нове приміщення денного стаціонару 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

 3 000,0 3 000,0 

2 959,9  
(міський 

бюджет) 

 

140,0 

(благодійні 

кошти) 

78,0  

(спецфонд) 

13,0  

(кошти 

НСЗУ) 

0,0 98,7% 

В КНП "МКПЦ ІФМР" закуплено за кошти місь-

кого бюджету апарат штучної вентиляції легень 

у відділення інтенсивної терапії новонародже-

них, за благодійні кошти пульсоксиметр.  

Також за благодійні кошти  закуплено стериліза-

тор повітря, комп'ютерну техніку, тощо. За ко-

шти спецфонду - установку проявну до рентген-

апарату , каталку для транспортування хворих та 

ін. 

 

Стратегічна ціль D.3. Різнопрофільне культурне середовище 

Оперативна ціль D.3.1.  Розвиток та 

підвищення просвітницької ролі со-

ціокультурного потенціалу та куль-

турної спадщини 

       

4.22. Проведення святкових заходів до 

відзначення державних свят 
1058,0 380,0  0,0 0,0 0%  

Проведення заходів 

відмінено у зв’язку з 

впровадженням ка-

рантину і відміною 

всіх масових заходів 

4.23. "Літо+" 60,0 20,0 0,0 0,0 0%  

Проведення захо-

дів відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням каранти-

ну і відміною всіх 

масових заходів 

4.24. Екологія мовного середовища 

Івано-Франківська 
350,0 250,0 0,0 250,0 0% 

 

  

Відсутність достат-

нього фінансування  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Оперативна ціль D.3.2.  Забезпе-

чення доступності та актуальності 

соціально-культурних послуг для 

всіх категорій населення 

       

4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - 

місто для життя" та проведення святко-

вих заходів, присвячених Дню міста   

866,5 300,0 0,0 0,0 0%  

Проведення заходів 

відмінено у зв’язку з 

впровадженням ка-

рантину і відміною 

всіх масових заходів 

4.26. Відкритий конкурс юних викона-

вців на духових та ударних інструмен-

тах 

50,0 45,0 0,0 45,0 0% 
Конкурс буде проведено після завершення кара-

нтину. 

Проведення заходів 

відмінено у зв’язку з 

впровадженням ка-

рантину і відміною 

всіх масових заходів 

4.27. Всеукраїнський конкурс юних ви-

конавців ім.В.Лисенка 
95,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Конкурс прово-

диться один раз у 

два роки. Буде про-

водитись у 2021 

році 

4.28. Відкритий міський конкурс обра-

зотворчого мистецтва "Франковий мо-

тив" 

37,0 15,0 0,0 0,0 0%  

Проведення захо-

дів відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням каранти-

ну і відміною всіх 

масових заходів 

4.29. Фестиваль танцювального мисте-

цтва "Stanislaviv dance" 
100,0 35,0   0,0 0,0 0%  

Проведення захо-

дів відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням каранти-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

ну і відміною всіх 

масових заходів 

4.30. Віртуальна реальність в бібліоте-

ках Івано-Франківська – спосіб вихо-

вати у дітей цікавість до бібліотеки та 

читання 

238,0 238,0 0,0 238,0 30% 

Бібліотекарі разом з працівниками відділу про-

грамного забезпечення АБІС у приміщеннях цен-

тральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії 

№1 по роботі з дітьми протягом січня-початку бе-

резня провели ряд заходів із залученням окулярів 

віртуальної реальності та презентацій книг з до-

повненою реальністю, які були закуплені раніше. 

Зокрема, було проведено екскурсії-ознайом-

лення, розважально-ігрові програми, піар-акції, 

файл-презентації, віртуальні мандрівки та ін. На 

початку року бібліотекою в подарунок було отри-

мано 16 книг з доповненою реальністю "Кіт у чо-

ботях", "Спляча красуня", "Лускунчик і мишачий 

король". Всі книги будуть розповсюджені серед 

бібліотек Івано-Франківської міської централізо-

ваної бібліотечної системи і будуть доступні для 

видачі користувачам. В квітні Івано-Франківська 

міська бібліотечна система виграла в конкурсі 

проєктів та програм розвитку місцевого самовря-

дування із грантовою заявкою "Віртуальна реаль-

ність в бібліотеці". Проєкт передбачає поши-

рення на інші бібліотеки МЦБС успішного дос-

віду реалізації раніше впровадженої інноваційної 

бібліотечної послуги книг з доповненою реальні-

стю в центральній дитячій бібліотеці та бібліо-

теці-філії №1 по роботі з дітьми. Буде закуплено 

смартфони, окуляри віртуальної реальності та на-

Протягом другої по-

ловини березня-чер-

вня заходи, заплано-

вані в межах проє-

кту, не могли бути 

втіленими через за-

провадження каран-

тину у зв’язку з епі-

демією COVID-19. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

стільні ігри із технологією AR (доповнена реаль-

ність). Також в рамках цього проєкту учні Школи 

комп’ютерної майстерності продовжують роботу 

над створенням односторінкового файлу для ди-

тячої бібліотеки, розпочату в кінці 2019 року.  

4.31.  Фестиваль "Все українське на но-

вий лад"  
575,0 221,0 0,0 0,0 0%  

Проведення фести-

валю заплановано 

на серпень 2020 

року 

4.32. Фестиваль "Новорічні витребе-

ньки" 
270,0 110,0 0,0 110,0 0%  

Проведення фести-

валю заплановано 

на ІІ півріччя 2020 

року 

4.33. Інформаційний простір для незря-

чих 
790,0 0,0 0,0 790,0 10% 

Отримано в подарунок від БО "Благодійний фонд 

"Бібілотечна країна" близько 500 аудіокниг, які 

стануть корисними та зручними у користуванні 

для людей з порушенням зору, зокрема, для уча-

сників проєкту "Інклюзія в бібліотеці", який реа-

лізується у бібліотеці-філії №4 (вул. Коновальця, 

132А). У рамках впровадження цього проєкту в 

життя протягом січня-початку березня працівни-

ками бібліотеки проведено ряд навчальних та пі-

знавальних заходів для людей з вадами зору.  

Протягом другої по-

ловини березня-чер-

вня заходи, заплано-

вані в межах проє-

кту, не могли бути 

втіленими через за-

провадження каран-

тину у зв’язку з епі-

демією COVID-19. 

Не придбано спеціа-

лізоване облад-

нання  у зв'язку із ві-

дсутністю фінансу-

вання 

4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках 

Департаменту культури 
1900,0 75,0 0,0 0,0 0%  

Впровадження кара-

нтинних заходів 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.35. Капітальні ремонти в народних 

домах 
6000,0 7 423,7 101,6 7 322,1 1,4% 

Розроблено кошторис та експертизу на  прове-

дення робіт з капітального ремонту Муніципаль-

ного центру дозвілля  по вул. Набережна, 42 в 

м.Івано-Франківську. Встановлення пожежної 

сигналізації, в т.ч. ПВР+роботи  

Проведено експертизу  по народному дому в селі 

Угорники Івано-Франківської міської ради 

 

4.36. Капітальні ремонти в школах Де-

партаменту культури  
5917,0 847,4 103,2 744,2 12% 

Капітальний ремонт кабінетів Дитячої Худож-

ньої школи по вул. Павлика, 17в м. Івано-Фран-

ківську, в т.ч. ПВР+роботи (перехідний)  

впровадження кара-

нтину 

Оперативна ціль D.3.3.  Підтримка 

різноманітності мистецьких колек-

тивів для молоді сіл приміської зони. 

       

4.37. Концерти мистецьких колективів 

для молоді сіл приміської зони 
14,0 7,0 0,0 0,0 0%  

Даний проект запла-

новано провести у ІІ 

півріччі 2020р. (сер-

пень-листопад) 

4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"  394,0 252,8 118,2  0,0 100% 
Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в по-

вному обсязі. 
 

4.39. Фестиваль "Купальська ніч" 210,0 80,0 0,0 0,0 0%  

Проведення фести-

валю відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів. 

4.40. Фестиваль весільно-ресторанної 

музики "Лабух-ФЕСТ" 
330,0 120,0 0,0 120,0 0%  

Фестиваль прово-

диться у ІІІ кварталі 

2020 року 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.41. Фестиваль патріотичної пісні 105,0 100,0 0,0 0,0 0%  

Фестиваль прово-

диться у ІV кварталі 

2020р. 14.10.2020р. 

4.42. Фестиваль духовної та естрадної 

пісні "Великодні дзвони" 
205,0 75,0 0,0 0,0 0%  

Проведення фести-

валю відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів. 

4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної 

музики "Едельвейс" 
265,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Фестиваль прово-

диться  раз у два 

роки. Буде прово-

дитись у 2021 році 

4.44. Фестиваль "Мамина пісня" 188,0 70,0 0,0 0,0 0%  

Проведення фес-

тивалю відмінено 

у зв’язку з впрова-

дженням каран-

тину і відміною 

всіх масових захо-

дів. 

4.46. Збереження та популяризація са-

мобутності українського мистецтва 

Прикарпаття народним вокальним ан-

самблем "Гуцулочки" 

220,0 70,0 0,0 0,0 25% 

Ансамбль "Гуцулочки" працює відповідно до  

програм урочистих заходів, присвячених визнач-

ним датам і подіям у житті міста, українського 

народу, а також забезпечення концертних про-

грам під час візитів делегацій за кордон і приїзду  

іноземних гостів та посадових осіб до нашого 

краю. Є записані аудіо-диски, фільми. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місь-

кого бю-

джету за 

І пів-

річчя 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з мі-

ського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за І пів-

річчя 

2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 
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Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків 

 

Стратегічний напрямок 

Бюджет проектів на 2018-2020 роки 

(тис. грн) 

Освоєно з міського 

бюджету  

у І півріччі 2020р.,  

тис. грн 
Всього 2020р. 

А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 734 278,0 56 845,0 0,0 

В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та 

дружньої до довкілля інфраструктури 
2 657 869,7 

932 491,8 

та 485,3  

(інші джерела) 

65 651,9 тис.грн та  

2 793,5 тис.євро (інші 

джерела) 

С. Місто відкритої влади та сучасного управління 30 066,5 26 950,0 17,3 
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D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного ку-

льтурного середовища 
364 986 25 149 

5 750 

4 692 (інші джерела) 

Разом, тис. грн 3 787 200,2 1 041 435,8 

71 419,2 тис.грн  

та інші джерела: 

 2 793,5 тис.євро і 4692 

тис.грн 

 


